Favrskov Kommune

Budget 2020

Driftsforslag
Nr.
U-401
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag

Forslag

X

Forsøg med omlægning af opgaven med medicinhåndtering for ældre i hjemmeplejen

Politikområde 401 Ældre
Udvalg

Tiltag (sæt x)

Social- og Sundhedsudvalget

Strukturændring

Serviceændring

Effektivisering

Andet

X

Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der laves et to-årigt forsøg med at omlægge opgaven med medicinhåndtering for ældre i hjemmeplejen. Forslaget indebærer en omlægning, så nogle af opgaverne omkring medicin fremadrettet håndteres af
en farmakonom i stedet for, som nu, af en sygeplejerske. Det vil i forsøgsperioden frigive sygeplejefaglige ressourcer til andre opgaver. Udgiften til ansættelse af en farmakonom er forventeligt 400.000 kr. årligt.
I forhold til opgaven med medicinhåndtering har farmakonomer særlige forudsætninger. En farmakonom har en
tre-årig lægemiddelkyndig uddannelse og særlig viden om anatomi, fysiologi, farmakologi og sundhedsfremme.
De kan rådgive om korrekt brug af lægemidler og forebyggelse af fejlmedicinering. Medicinhåndtering er forståeligt et af de emner, som tilsynsmyndigheden Styrelsen for Patientsikkerhed har stort fokus på i forhold til at begrænse fejlmedicinering.
Baggrunden for forsøget er også, at der i fremtiden forventes at være udfordringer med at rekruttere sygeplejesker. Denne udfordring gør, at det er hensigtsmæssigt at se på, hvilke andre faggrupper, der kan bidrage til at
lette den opgaveløsning, som sygeplejerskerne varetager. Forsøget evalueres efter et år.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Omlægningen af opgaven med medicinhåndtering fra en sygeplejerske til en farmakonom kan være med til at
skabe øget fokus på korrekt medicinering af borgerne. En farmakonom vil fx kunne gennemgå medicinen hos de
borgere, der modtager mange forskellige præparater og foretage en vurdering af, hvordan disse forskellige præparater evt. påvirker hinanden. Denne vurdering vil farmakonomen kunne drøfte med borgerens læge.
Den årlige udgift til at ansætte en farmakonom er 400.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:
2020
Driftsudgifter
Driftsindtægter

400

2001

2021 2002
400

2022
2003
0

2004
2023
0

Favrskov Kommune

Budget 2020

Driftsforslag
Nr.
U-402
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag

Forslag

X

Styrket kvalitet i arbejdet med faldforebyggelse

Politikområde 401 Ældre
Udvalg

Tiltag (sæt x)

Social- og Sundhedsudvalget

Strukturændring

Serviceændring

Effektivisering

Andet
X

Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der afsættes 450.000 kr. til ansættelse af en sundhedsfaglig medarbejder (fx sygeplejerske) til at
øge indsatsen omkring forebyggelse af fald hos ældre. Derudover foreslås det, at der afsættes 50.000 kr. til anskaffelse af hjælpemidler til borgere med faldrisiko.
Der er igangsat en række initiativer for at styrke forebyggelsen af fald blandt ældre i Favrskov Kommune. Indsatsen tager udgangspunkt i erfaringerne fra projektet ”I sikre hænder”, som gennemføres i en række kommuner,
og som blandt andet Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag.
Der arbejdes dels med at forebygge fald generelt blandt ældre, og dels med at forebygge nye faldepisoder hos
borgere, der er faldet. Sidstnævnte har to til tre gange større risiko for at falde igen i forhold til borgere, der ikke
tidligere er faldet.
Borgerne tilbydes en vurdering af deres faldrisiko. Vurderes borgere til at være i risiko for fald, bliver der foretaget en egentlig faldudredning. Borgere, som gennemgår en faldudredning, tilbydes en handleplan, som fx kan
omfatte medicinoptimering, fysisk træning og tilpasning af fysiske rammer.
Forslaget indebærer, at en sundhedsfaglig medarbejder med særlige kompetencer inden for faldforebyggelse
ansættes til at koordinere indsatsen og får til opgave at undervise, rådgive og vejlede kolleger.
I mange tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at kunne tilbyde borgere med faldrisiko hjælpemidler, som kan forebygge eller afbøde fald. Det kan fx være hoftebeskyttere, skridsikre sokker, dupper til stokke mv. Derfor foreslås der afsat 50.000 kr. årligt til dette.
Den øgede indsats evaluereres senest efter et år med henblik på at vurdere effekten af arbejdet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har undersøgt de forebyggelige indlæggelser blandt
borgere, der modtager hjemmepleje. Undersøgelsen viser blandt andet, at antallet af disse borgere i Favrskov
Kommune, der indlægges med knoglebrud, er større end landsgennemsnittet. Langt de fleste knoglebrud skyldes fald. Knoglebrud kræver behandling på hospital og resulterer ofte i, at ældre borgere, som før var selvhjulpne, får brug for vedvarende pleje og praktisk hjælp efter et fald.

Forebyggelse af fald er en af de forebyggende indsatser, som er mest veldokumenteret. 1350 ældre over 65 år
dør hvert år i Danmark som følge af fald. 13.000 ældre over 65 år indlægges efter et fald, og 45.000 i samme aldersgruppe kommer på skadestuen som følge af fald.
6.900 ældre får hoftebrud; heraf sker 95 % i forbindelse med et fald. 42 % af de ældre, som får hoftebrud, vender
ikke tilbage til deres tidligere funktionsniveau. 35 % er ikke i stand til at gå selvstændigt, og 20 % vil inden for et
år bo på plejehjem. Et fald kan således have store menneskelige og økonomiske konsekvenser.
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Videreførelse af aktiviteter finansieret af værdighedspuljen

Politikområde 401 Ældre
Udvalg

Tiltag (sæt x)

Social- og Sundhedsudvalget

Strukturændring

Serviceændring

Effektivisering

Andet
X

Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at de aktiviteter, der er iværksat med finansiering fra Favrskov Kommunes andel af værdighedspuljen, videreføres permanent i 2020 og frem.
Siden 1. marts 2016 har kommunerne været forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale
ældrepleje. Samtidig blev der i forbindelse med aftalen om finansloven for 2016 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til
at understøtte kommunernes prioriteringer i værdighedspolitikkerne. Kommunerne har hvert år skulle søge om at
få deres andel af beløbet til konkrete projekter.
Favrskov Kommunes andel af værdighedsmilliarden i 2019 er 8,004 mio. kr. Puljen med værdighedsmilliarden
ophører imidlertid fra 2020 og bevilges i stedet som bloktilskud til kommunerne. Det betyder, at de projekter og
aktiviteter, der i dag finansieres af midler fra værdighedsmilliarden, ikke vil have finansiering med udgangen af
2019 og dermed ophører, med mindre Byrådet beslutter, at de skal forsætte.
Byrådet besluttede 30. oktober 2018, hvorledes midlerne fra værdighedsmilliarden skal anvendes i 2019.
Det foreslås, at følgende aktiviteter i Favrskov Kommune gøres permanente:






Sygeplejeressourcer, så borgerne sikres en hurtig udredning og indsats samt udførelse af behandlinger i
borgernes hjem (1,062 mio. kr.)
Understøttelse af en værdig død, så de borgere, der ønsker det, kan dø i eget hjem (0,840 mio. kr. –
sygepleje og bestillerområdet)
Rehabilitering, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, så det nuværende serviceniveau til personlig pleje
og praktisk hjælp kan fastholdes (3,665 mio. kr. - bestillerområdet og daghjem)
Styrkelse af ernæringsindsatsen over for den enkelte borger, særlige arrangementer til mad og madlavning samt nedsættelse af prisen (taksten) for mad for hjemmeboende borgere (1,374 mio. kr.)
Aktiviteter på plejecentrene, der øger beboernes livskvalitet på plejecentrene (1,021 mio. kr.)

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Forslaget sikrer en videreførelse af de tilbud, som værdighedsmilliarden har muliggjort.
Kvalitetsstandard – Ældre og Sundhed 2019 er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme

indeholdende midler tildelt via puljen til en værdig ældrepleje for 2019. Forslaget sikrer derved en mulighed for
videreførelse af den nuværende godkendte kvalitetsstandard på personlig pleje og praktisk hjælp.
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Kørselsudgifter til aktivitetstilbud på ældreområdet

Politikområde 401 Ældre
Udvalg

Tiltag (sæt x)

Social- og Sundhedsudvalget

Strukturændring

Serviceændring

Effektivisering

Andet

X

Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der afsættes 422.000 kr. til lønudgifter svarende til 40 timer pr. uge til kørsel af borgere med demenssygdom til aften- og lørdagstilbud på Tinghøj i Hammel og til kolonihaven i Hadsten. Der har ikke tidligere
været afsat budget til lønudgifter forbundet med disse kørsler. Da borgerne er bosat spredt i kommunen, indebærer det, at der dagligt køres mange kilometer mellem borgernes hjem og aktivitetstilbuddene.
Da tilbuddet til demente i 2018 blev udvidet til at have aftenåbent to gange om ugen og fra 2019 også om lørdagen, blev der ikke afsat lønmidler til chauffører. Om lørdagen deltager mellem syv og ni borgere, og i aftentilbuddet deltager seks borgere, der skal hentes og bringes. Der anvendes i alt 15 timer om ugen på disse kørsler.
Ud over Tinghøj er der i kolonihaven i Hadsten et særligt tilbud til borgere med demens. Tilbuddet har dagligt
seks brugere, der på alle hverdage skal hentes og bringes. Der anvendes 25 timer om ugen til denne opgave.
Ældreområdet råder i dag over to busser til kørselsopgaverne i forbindelse med Tinghøj og kolonihaven. Den
ene bus er nedslidt og skal udskiftes. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til leasing af en ny bus svarende
til 68.000 kr. årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Tilbuddene til borgere med demens, som bor i eget hjem, er gennem de senere år blevet udvidet. Der er tale om
en borgergruppe, der pga. deres demenssygdom, ikke kan bruge flexture eller anden offentlig transport.
De i alt 40 timer, der anvendes på kørsel ugentligt, har hidtil været varetaget af medarbejdere, der var ansat i
stillinger, hvor ældreområdet ikke har haft en lønudgift. Disse medarbejdere er imidlertid ikke længere til rådighed.
Leasing af en bus skønnes at koste 68.000 kr. årligt. Der er et budget til afholdelse af de øvrige udgifter ved drift
af den bus, som skal udskiftes (fx brændstof og forsikring). I budgettet til busserne indgår en samlet brugerbetaling på 30.000 kr. årligt fra de borgere, der bliver kørt. Der foreslås derfor alene afsat midler til leasingudgiften.
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Finansiering af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet

Politikområde 402 Handicap og Psykiatri
Udvalg

Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)

Strukturændring

Serviceændring

Effektivisering

Andet
X

Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der afsættes 10,12 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til at finansiere stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet.
Favrskov Kommune har siden 2007 haft en stigning i udgifterne på handicap- og psykiatriområdet på 43 mio.
kr., når der korrigeres for den demografiske udvikling samt pris- og lønudviklingen. Senest er der blevet tilført
8,325 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til budgettet på handicap- og psykiatriområdet.
Favrskov Kommune oplever, i lighed med udviklingen på landsplan, stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet. Der er ved 1. budgetopfølgning 2019 konstateret et forventet samlet merforbrug på området på 9 mio.
kr. Ved udarbejdelsen af 2. budgetopfølgning 2019 forventes merforbruget at være steget til 11,7 mio. kr.
Der forventes et tilsvarende merforbrug i 2020. Af det forventede merforbrug i 2020 er 1,2 mio. kr. imødegået
via administrative tiltag, og 380.000 kr. er imødegået ved omprioritering af puljen til forebyggende hjemmebesøg
og bekæmpelse af ensomhed, jf. Byrådets beslutning 28. maj 2019, pkt. 87.
De reduktionsforslag, der fremgår af R-407 ”Forslag til genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet”, kan indgå i finansieringen af de stigende udgifter på området.
Nedenstående tabel opgør Favrskov Kommunes udgifter til voksne med særlige behov. Tabellen viser, hvordan
dette udgiftsniveau er sammenlignet med niveauet i en sammenligningsgruppe, i de øvrige kommuner i Region
Midtjylland og på landsplan.

Budget 2019

SammenligningsMidtjylland
gruppen

Favrskov

Hele landet

8.048

9.120

8.738

8.701

Udgiftsniveau, indeks

92,5

104,3

100,4

100

Beregnet udgiftsbehov*, indeks

99,9

101,3

104,3

100

Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks

92,6

103,4

96,4

100

Kr. pr. 18-64-årig

* Det beregnede udgiftsbehov beregnes på grundlag af dels en række demografiske faktorer og dels en række socioøkonomiske faktorer som for eksempel ledighed, uddannelsesniveau, antal indvandrere mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Der opleves fortsat et øget pres på budgettet på handicap- og psykiatriområdet til primært de omkostningstunge
ydelser, såsom botilbud efter serviceloven.
Budgetpresset ved 1. budgetopfølgning 2019 skyldes hovedsageligt, at der er sket en tilgang af dyre borgere,
bl.a. to unge borgere med psykisk sygdom og selvskadende adfærd samt en ung borger, der er domsanbragt
på en sikret institution, som årligt medfører udgifter på i alt 4,7 mio. kr. Derudover medfører en stigning i udgifterne for to borgere med en hjerneskade et pres på budgettet på 1,5 mio. kr. årligt.
Herudover skyldes budgetpresset primært, at flere elever på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er
over 18 år end tidligere (1 mio. kr.), medfinansiering af de særlige regionale pladser i psykiatrien, der er tomme
(0,5 mio. kr.), stigende udgifter til objektiv medfinansiering af den sikrede institution Kofoedsminde (0,4 mio. kr.)
samt stigende udgifter til én borger med en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), hvor Favrskov
Kommune ikke er handlekommune (0,6 mio. kr.).
Differencen mellem 1. og 2. budgetopfølgning kan henføres til yderligere udgifter til tre borgere på botilbudsområdet, som ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet forudses (1,1 mio. kr.). Det drejer sig om en yngre borger med
erhvervet hjerneskade, en borger med svær psykisk sygdom og en ung med ADD og Asperger. Derudover er
der bl.a. merudgifter til et døgnbehandlingstilbud til en ung mand (0,2 mio. kr.), samt merudgifter til et udsædvanligt højt sygefravær hos borgere med en BPA-ordning (0,6 mio. kr.). Slutteligt er der ved en fejl ikke blevet
budgetteret med to nattevagter i et enkeltmandsprojekt i 2019 (0,45 mio. kr.)
Ud over ovenstående begrundelser er der løbende til- og afgang af borgere på området. De til- og afgange forklarer den sidste del af budgetpresset.
Hvis udgifterne i 2020 ligger på samme niveau som 2019, forventes der et merforbrug på ca. 10,12 mio. kr. i
2020 på handicap- og psykiatriområdet.
For at imødegå et forventet budgetpres i 2020 foreslås bestillerbudgettet på handicap- og psykiatriområdet udvidet med 10,12 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.
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Styrkelse af sundhedsfremmende indsatser målrettet sårbare børn og unge

Politikområde 403 Sundhed
Udvalg

Tiltag (sæt x)

Social- og Sundhedsudvalget

Strukturændring

Serviceændring

Effektivisering

Andet

X

Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der afsættes 400.000 kr. i 2020 og overslagsårene til tværfaglige indsatser, der skal fremme
sundhed og trivsel hos sårbare børn og unge. Forslaget omfatter følgende:
1) Helbredstjek til børn og unge, som Favrskov Kommune har anbragt i plejefamilier og på opholdssteder i kommunen, samt til børn og unge, hvor myndighedsafdelingen ønsker et helbredstjek i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse (servicelovens § 50)
2) Inddragelse af sundhedsplejen i tværfaglige netværksmøder om børn med mistrivsel.
Helbredstjek
Forskning samt erfaringer fra Mariagerfjord Kommune viser, at en stor del af udsatte og anbragte børn og unge
lider af fysiske sundhedsproblemer, som ikke er opdaget. Det kan eksempelvis være allergier, manglende vaccinationer eller nedsat syn og hørelse, som kan give barnet vanskeligheder med at fungere socialt, trives eller lære. Erfaringerne viser, at der blandt denne gruppe af børn og unge er en overrepræsentation af komplekse
sundhedsmæssige problemstillinger.
På den baggrund foreslås det, at sundhedsplejen indgår i et tværfagligt samarbejde med Børn og Families myndighedsafdeling om årlige helbredstjek af de børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Derudover vil
sagsbehandlere i myndighedsafdelingen i forbindelse med børnefaglige undersøgelser kunne bede sundhedsplejen om helbredstjek af barnet, som vil indgå i den samlede vurdering af hvilke foranstaltninger, der kan hjælpe
barnet. Det kan fx være støtte i hjemmet, aflastning, familiebehandling eller anbringelse.
Sundhedsplejens deltagelse i netværksmøder
Som en del af projektet ”Trivsel i hverdagslivet gennem styrket tværfagligt samarbejde” arbejder Børn og Skole
med at udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring indsatsen til sårbare børn og deres familier. En
del af udviklingsarbejdet har fokus på at styrke systematik omkring og effekt af tværfaglige møder om børn i mistrivsel.
Der arbejdes bl.a. med en ny form for tværfaglige netværksmøder vedrørende børn og unge, der mistrives. Det
kan fx være børn med angstproblematikker, skolevægring eller fysiske funktionsnedsættelser. På møderne deltager barnets forældre typisk sammen med lærer/pædagog, socialrådgiver og psykolog. Formålet med møderne
er, at alle omkring barnet får en fælles forståelse for udfordringerne, og at der aftales en handleplan for, hvordan
barnet kan komme til at trives. Tidligere har sundhedsplejerskerne været inddraget ad hoc på nogle af disse mø-

der.
Det foreslås, at sundhedsplejerskerne fremadrettet systematisk deltager på netværksmøderne. Sundhedsplejen
har en vigtig rolle i forhold til at bidrage med viden om børnenes aktuelle fysiske og mentale sundhed og kan på
forskellig vis byde ind med støttende tilbud, der kan bidrage til, at barnet kommer til at trives.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Helbredstjekkene skal bidrage til at styrke sundheden hos sårbare børn og unge og dermed også styrke deres
forudsætninger for at trives og udvikle sig – også senere i livet.
Favrskov Kommune har anbragt ca. 60 børn og unge i alderen 0-18 år i plejefamilier og på opholdssteder i
kommunen, som vil få et årligt helbredstjek hos sundhedsplejen. Der vurderes desuden, at der årligt vil være ca.
60 børnefaglige undersøgelser, hvor det vil være relevant at bede sundhedsplejen om at lave et helbredstjek af
barnet/den unge. Det forventes, at ca. 20 % af de børn og unge, der får helbredstjek, vil have behov for ekstra
besøg fra sundhedsplejersken. Den samlede årlige udgift til helbredstjekkene og de ekstra besøg er 230.000 kr.
Der evalueres på indsatsen.
Sundhedsplejerskernes deltagelse i netværksmøderne forventes at give bedre og mere sammenhængende løsninger for børnene og deres familier, sådan at flere børn kan holdes inden for normalområdet.
Den samlede udgift til sundhedsplejerskernes arbejde med og omkring netværksmøderne vil være 170.000 kr.
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Udvidelse af specialtandpleje

Politikområde 403 Sundhed
Udvalg

Tiltag (sæt x)

Social- og Sundhedsudvalget

Strukturændring

Serviceændring

Effektivisering

Andet

X

Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der afsættes 125.000 kr. til at imødekomme et stigende behov for specialtandpleje til borgere,
der på grund af betydelige psykiske og/eller fysiske udfordringer ikke kan benytte almindelig tandpleje.
Favrskov Kommunes tandpleje har i perioden 2015-2019 oplevet en stigning i antallet af sårbare borgere, der visiteres til specialtandpleje. Det drejer sig om borgere med betydelige og oftest varige funktionsnedsættelser som
følge af fx sindslidelser, hjerneskade, psykisk udviklingshæmning eller svær sklerose. En gruppe af borgerne har
samtidig misbrugsproblematikker.
Hos de borgere, der visiteres til specialtandpleje, er der ofte et relativt stort behandlingsbehov, som bl.a. skyldes,
at de i en periode ikke har været regelmæssigt til tandlæge, og at de har haft svært ved at udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner.
I september 2017 blev der lavet en kortlægning af tandsundheden blandt 104 borgere på psykiatriområdet i
Favrskov Kommune. Undersøgelsen viste, at 32 % af borgerne gik til tandlæge sjældnere end hvert halvandet
år, og at 54 % af borgerne oplevede problemer med deres tænder eller mund. Borgerne angav, at årsagerne
bl.a. var tandlægeskræk, økonomi, flovhed over egne tænder, og at det var svært at komme afsted uden en ledsager.
I forbindelse med undersøgelsen blev der igangsat en indsats, der har til formål at fremme tandsundheden
blandt sårbare borgere. Indsatsen sker i samarbejde mellem medarbejdere fra tandplejen og handicap- og psykiatriområdet. Der arbejdes både på at fremme tandsundheden i form af støtte til daglig forebyggelse fra personalet på botilbud og i bostøtte, samt ved at flere kommer regelmæssigt til tandlæge. Mange borgere giver udtryk
for, at de er glade for at have fået hjælp til at gøre noget ved deres tandsundhed.
Samtidig peger erfaringer fra andre kommuner på, at sunde tænder kan være afgørende for socialt udsattes livskvalitet, da de bliver fri for smerter samt opnår øget selvværd og social accept. Sunde tænder kan derfor også
være en vigtig forudsætning for at kunne få fodfæste på uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Specialtandplejetilbuddet kan være ressourcekrævende og omkostningstungt. Undersøgelse og behandling i
specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til borgernes funktionsnedsættelser og af særligt uddannet

tandplejepersonale. For en del af borgerne kan der være behov for at indlede med tandbehandling i narkose. Det
skyldes ofte, at borgerne har et omfattende behandlingsbehov kombineret med psykiske udfordringer ved at indgå i behandlingen. En behandling i narkose gennemføres i hospitalsregi i samarbejde med Region Midtjyllands
specialtandpleje, og udgiften er typisk ca. 25.000 kr. Efter den indledende behandling er den gennemsnitlige udgift til specialtandpleje for en borger ca. 8.000 kr. årligt. Heraf har borgerne egenbetaling på 1975 kr. (takst for
2019).
På baggrund af et stigende antal borgere i specialtandplejen blev der i Budget 2018-2021 vedtaget en driftsudvidelse på 100.000 kr. til området. Udgifterne til specialtandplejen i 2018 var ca. 865.000 kr. Dertil kommer udgifter
til materialer mm., som ikke er opgjort særskilt for specialtandplejen.
Stigningen i antallet af borgere er efterfølgende fortsat fra 143 borgere i 2017 til 185 borgere ved udgangen af 1.
kvartal 2019. Forslaget skal dermed sikre, at tandplejen kan tilbyde specialtandpleje til det stigende antal borgere.
Udvidelsesforslaget understøtter handleplanen til sundhedspolitikken 2018-2019, hvor det blev besluttet, at der
skal arbejdes for at flere sårbare borgere får hjælp til tandpleje.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

Driftsudgifter
Driftsindtægter

2020

2021

2022

2023

125

125

125

125

